
U chwala nr 85IXL VIII/20 13 
Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 22 maja 2013 r. 

w sprawle wyrazenia opmll w przedmiocie likwidacji Centralnego Osrodka Inforrnatyki, 

utworzenia Centrum Inforrnatyzacji Politechniki Warszawskiej oraz Regulaminu 

organizacyjnego Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej 

Na podstawie § 38 ust. 2 i 3 Statutu PW uchwala siy, co nastypuje: 

§ 1 

Senat PW pozytywnie opiniuje: 

1) likwidacjy Centralnego Osrodka Informatyki; 

2) utworzenie Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej; 

3) Regulamin organizacyjny Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej 

stanowi,!cy zal'!cznik do uchwaly. 

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Sekretarz Senatu ektor 

1Jobt1 et~l t-J 
mgr Beata Dobrzeniecka . inz. Jan Szmidt 

~~"-="-==--~ 



zalqcznik do uchwa1y nr 85IXL V III/2 0 13 Senatu PW z dn. 22.05.2013 r. 

Regulamin organizacyjny 

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej 


§ 1 

Uzyte w Regulaminie okreSlenia oznaczaj<j.: 

1) 	 Program Realizacji - program realizacji, w zakresie inforrnatyzacji, "Strategii rozwoju 
Politechniki Warszawskiej do roku 2020" i "Zalozen Strategii Informatyzacji PW do roku 
2020" lub kolejnych wersji tych strategii. 

2) 	 usruga katalogowa - rodzaj usrugi organizacyjno-technicznej z zakresu teleinforrnatyki 
obej muj <j.cy: 

a) hierarchiczne (katalog) organizowanie zasob6w teleinforrnatycznych, 
b) organizowanie dostt(pu do system6w przetwarzania i zawartych w nich danych 

za posrednictwem bezpiecznego logowania sit(, 

c) zapewnianie bezpieczenstwa przez kontrolt( dostt(pu 

d) zapewnianie zalozonego stopnia odpomosci na blt(dy. 


3) 	 szkieletowa siec komputerowa - siec telekomunikacyjna i komputerowa, obejmuj<j.ca 
gl6wne trakty przesylania informacji oraz l<j.cz<j.ca sieci lokalne. Urz<j.dzenia wchodz<j.ce 
w strukturt( sieci szkieletowej s<j. odpowiedzialne za funkcjonowanie calej sieci 
na okreslonym obszarze. 

Postanowienia ogolne 

§2 

1. 	 Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej, zwane dalej "Centrum", jest 
pozawydzialow<j. jednostk<j. organizacyjn<j. dzialaj<j.C'l- - na podstawie § 38 Statutu 
Politechniki Warszawskiej - w zakresie informatycznej obslugi PW. 

2. 	 Centrum podlega bezposrednio kanclerzowi, nadz6r merytoryczny nad jego dzialalnosci<j. 
sprawuje prorektor wlasciwy ds. informatyki i informatyzacji. 

§ 3 

1. 	 Centrum realizuje nastt(puj<j.ce podstawowe zadania: 
1) 	 utrzymanie, eksploatacja i udostt(pnianie system6w inforrnatycznych obsruguj<j.cych 

PW oraz swiadczenie usrug wsparcia serwisowego i doradczego, tzw. help-desk, na 
rzecz uzytkownik6w tych system6w; 

2) 	 rozwijanie i wdrazanie system6w inforrnatycznych obsluguj<j.cych PW. 
2. 	 Zadania podstawowe, okreslone w ust. 1, realizowane S<j. w szczeg6lnosci przez: 

1) 	 zorganizowane i swiadczone zgodnie z og6lnie przyjt(tymi dobrymi praktykami 
usrugi teleinformatyczne dla jednostek organizacyjnych PW, w tym zdalne 
udostt(pnianie zasob6w przetwarzania danych, obsruga poczty elektronicznej, obsruga 
serwer6w WWW, usluga katalogowa, wsparcie uzytkownik6w serwisowe i doradcze 
na zasadzie help-desk, administrowanie sieci<j. telekomunikacyjn<j. itp.; 

http:nastt(puj<j.ce
http:wchodz<j.ce
http:l<j.cz<j.ca
http:obejmuj<j.ca


2) 	 obslugy teleinformatyczn,! raportowania do uprawnionych podmiot6w i ich system6w 
teleinformatycznych; 

3) informatyczne wsparcie projektowania i utrzymania system6w zarz,!dzania PW; 
4) eksploatacjy i rozw6j szkieletowej sieci komputerowej oraz obslugy dostypu 

do Intemetu; 
5) organizacjy uczelnianej powszechnie dostypnej i sp6jnej bezprzewodowej sieci 

telekomunikacyjnej; 
6) zapewnianie bezpieczenstwa teleinformatycznego; 
7) wdrazanie i udostypnianie zestawu typowych uslug wspieraj,!cych dydaktyky, w tym 

ksztalcenia na odleglose z wykorzystaniem technik teleinformatycznych 
i przygotowywania oraz udostypniania publikacji elektronicznych; 

8) sledzenie rozwOJU technik informatycznych przygotowywanie PW 
do ich stosowania; 

9) okreslanie standard6w sprzytowych i programowych rekomendowanych jednostkom 
PW; 

10) koordynacjy i pomoc w zakupie sprzytu, oprogramowania oraz zewnytrznych uslug 
informatycznych; 

11) szkolenia i konsultacje z zakresu zaawansowanych problem6w technik 
informatycznych oraz organizowania projekt6w informatycznych i swiadczenia uslug 
informatycznych; 

12) uczestnictwo w zakresie kompetencji informatycznych w realizowanych w PW 
projektach; 

13) realizowanie innych zadan wskazanych przez Rektora lub kanclerza. 
3. 	 Dyrektor Centrum decyduje 0 korzystaniu z uslug zewnytrznych w odniesieniu do zadan 

okreslonych w ust. 1 i 2. 
4. 	 Podstaw,! decyzji, 0 kt6rej mowa w ust. 3 musi bye gwarantowanie jakosci 

i bezpieczenstwa uslugi oraz zapewnienie obnizki koszt6w w stosunku do altematywnie 
rozwazanej uslugi wlasnej. 

§4 

D'!z'!c do central izacj i i standaryzacji uslug informatycznych w PW, Centrum respektuje 
autonomiy wydzia16w PW i w rozwi,!zaniach informatyki centralnej uwzglydnia tradycjy 
stosowania rozwi,!zan lokalnych przez wydzialy, przygotowuj,!c standardy i rozwi,!zania 
posrednicz,!ce pomiydzy rozwi,!zaniami lokalnymi a centralnymi. Kwestie spome rozstrzyga 
Rektor. 

Organizacja Centrum 

§ 5 

1. 	 Organami Centrum s'!: 
1) rada Centrum, zwana dalej "Rad'!"; 
2) dyrektor Centrum. 

2. 	 Dyrektor Centrum rna dw6ch zastypc6w: 
1) zastypca dyrektora Centrum ds. eksploatacji, kt6ry jest pierwszym zastypc,! dyrektora 

Centrum; 

2) zastypca dyrektora Centrum ds. wdrozen. 




§6 


1. 	 Rady, w tym przewodnicz£!cego Rady, w liczbie do 7 os6b powoluje Rektor na wniosek 
kanclerza na okres roku akademickiego. 

2. 	 Wniosek kanclerza 0 powolanie Rady powinien bye przedstawiony Rektorowi 
nie pozniej niz do dnia 15 wrzesnia kazdego roku kalendarzowego. 

3. 	 Do zadan Rady nalezy: 
1) opracowywanie na polecenie Rektora lub kanclerza opmlI dotycz£!cych spraw 

wchodz£!cych w zakres dzialania Centrum; 
2) opiniowanie dzialalnosci Centrum i jego dyrektor6w; 
3) opracowywanie i przedkladanie Rektorowi aktualizowanej co roku wersji Programu 

Realizacji. 
4. 	 Rada moze bye wyznaczana do roli komitetu steruj£!cego waznych projekt6w 

teleinformatycznych. 

§ 7 

1. 	 Rada formuluje, aktualizowany co roku do dnia 30 czerwca, Program Realizacji 
i przedklada Rektorowi do zatwierdzenia. 

2. 	 Z uwzglydnieniem wytycznych zawartych w Programie Realizacji kanclerz okresla, 
na bazie zadan podstawowych okreslonych w § 3, stale zadania Centrum w zakresie 
swiadczenia uslug utrzymania infrastruktury teleinformatycznej, przetwarzania system6w 
teleinformatycznych oraz przygotowywania i wdrazania nowych uslug i system6w. 

3. Kanclerz zapewnia srodki finansowe niezbydne do realizacji zadan okreslonych w ust. 2. 

§ 8 

Dyrektora Centrum i zastypc6w dyrektora Centrum zatrudnia Rektor po zasiygniyciu opinii 
kanclerza. 

§ 9 

1. 	 Do zadan dyrektora Centrum nalezy zarz£!dzanie Centrum oraz nadz6r nad 
wykonywaniem podstawowych zadan: 
1) utrzymaniem, eksploatacj£! i udostypnianiem system6w informatycznych 

obsluguj£!cych PW oraz swiadczeniem uslug wsparcia serwisowego i doradczego, 
tzw. help-desk, na rzecz uzytkownik6w tych system6w; 

2) rozwijaniem i wdrazaniem system6w informatycznych obsluguj£!cych PW. 
2. 	 Zadania, wymienione w ust. 1, polegaj£! w szczeg61nosci na realizacji nastypuj£!cych 

dzialan: 
1) opracowywanie i przedkladanie kanclerzowi projekt6w plan6w rzeczowo

finansowych Centrum zgodnych z Programem Realizacji; 
2) 	 opracowywanie sprawozdan z dzialalnosci Centrum w terminie do dnia 31 stycznia 

kazdego roku oraz na kazdorazowe polecenie kanclerza; 
3) 	 planowanie, nadzorowanie i rozliczanie zadan okreslonych przez kanclerza. 
4) 	 zarz£!dzanie Centrum i jego pracownikami oraz organizowanie pracy Centrum 

zapewniaj£!ce realizacjy zadan Centrum; 
5) zarz£!dzanie mieniem Centrum oraz dysponowanie srodkami finansowymi 

przekazanymi do dyspozycji Centrum; 
6) wystypowanie do Rektora i kanclerza w sprawach Centrum wymagaj£!cych 

ich decyzji; 



7) 	 uzgadnianie rozwiqzan bezpieczenstwa teleinformatycznego, technicznego, 
fizycznego i osobowego zwiqzanych z zadaniami Centrum z pelnomocnikami 
Rektora lub kierownikami jednostek organizacyjnych, wlasciwych w sprawach 
bezpieczenstwa informacji niejawnych, bezpieczenstwa informacji jawnych i ochrony 
danych osobowych; 

8) wyznaczanie standard6w biezqcej pracy Centrum oraz standard6w swiadczenia 
i korzystania z uslug prowadzonych przez Centrum; 

9) zlecanie i akceptowanie studi6w wykonalnosci dla przygotowywanych nowych 
rozwiqzan lub uslug teleinformatycznych; 

10) 	 wsp6lpraca z Radq i Pelnomocnikiem Rektora ds. informatyzacj i, zwlaszcza 
w przygotowywaniu Programu Realizacji, plan6w rzeczowo-finansowych 
dzialalnosci Centrum zgodnych z tym Program em oraz w wyznaczaniu komitet6w 
sterujqcych poszczeg6lnymi projektami. 

§ 10 

Do zadan zastypcy dyrektora Centrum ds. eksploatacji nalezy zarzqdzanie eksploatacjq 
i udostypnianiem system6w teleinformatycznych obslugujqcych PW oraz swiadczeniem uslug 
wsparcia serwisowego i doradczego, tzw. help-desk, na rzecz uzytkownik6w tych system6w, 
a w szczeg6lnosci: 

1) 	 uslugami wsparcia serwisowego i doradczego prowadzonymi z wykorzystaniem 
najlepszych praktyk i standard6w w tym zakresie; 

2) wsparciem jednostek organizacyjnych PW; 
3) uslugami teleinformatycznymi; 
4) utrzymaniem i eksploatacjq aplikacji; 
5) utrzymaniem i eksploatacjq infrastruktury teleinformatycznej; 
6) zapewnianiem bezpieczenstwa informacji i teleinformatycznego; 
7) nadzorem nad uslugami zlecanymi uslugodawcom zewn((trznym. 

§ 11 

Do zadan zastypcy dyrektora Centrum ds. wdrozen nalezy zarzqdzanie rozwlJamem 
i wdrazaniem system6w teleinformatycznych obslugujqcych PW, a w tym: 

1) 	 przygotowywanie wniosk6w wynikajqcych z analizy Programu Realizacji w zakresie 
zadan spoczywajqcych na Centrum po kazdej corocznej aktualizacji przez Rady; 

2) przygotowywanie analiz potrzeb rozwojowych PW w zakresie teleinformatyki; 
3) zarzqdzanie projektami rozwojowymi istniejqcych rozwiqzan teleinformatycznych 

oraz projektami nowych rozwiqzan; 
4) zarzqdzanie zapewnianiem jakosci rozwiqzan teleinformatycznych, w tym audyt6w 

i przeglqd6w zarzqdczych; 
5) zarzqdzanie procesami wdrazania rozwiqzan i uslug teleinformatycznych oraz 

przekazywania ich do rutynowej eksploatacji. 

§ 12 

1. 	 Struktury organizacyjnq Centrum tworzq kom6rki organizacyjne stale i zespoly zadaniowe 
(projektowe). 

2. Pion 	 podlegly zastypcy dyrektora Centrum ds. eksploatacji stanowiq stale kom6rki 
organizacyjne, kt6re tworzy, przeksztalca i znosi Rektor na wniosek dyrektora Centrum 
zaopiniowany przez kanclerza. 



3. 	Pion podlegly zastypcy dyrektora Centrum ds. wdrozen stanowi,! zespoly zadaniowe 
powolywane przez dyrektora Centrum do prowadzenia wskazanego projektu 
i rozwi,!zywane po rozliczeniu projektu. 

4. 	 W Centrum wyodrybnione jest stanowisko pracownika ds. bezpieczenstwa 
teleinformatycznego podlegaj,!ce dyrektorowi Centrum. Pracownik ds . bezpieczenstwa 
teleinformatycznego odpowiada za realizacjy obowi,!zk6w Centrum w zakresie 
zapewniania bezpieczenstwa teleinformatycznego, technicznego, fizycznego i osobowego 
zwi'!zanych z zadaniami Centrum i za wsp6lpracy z pelnomocnikami Rektora lub 
kierownikami jednostek organizacyjnych, wlasciwych w sprawach bezpieczenstwa 
informacji niejawnych, bezpieczenstwa informacji jawnych i ochrony danych osobowych. 

5. 	 W Centrum wyodrybniona jest kom6rka administracyjno-finansowa podlegaj,!ca 
dyrektorowi Centrum. W kom6rce tej moze bye powolany pelnomocnik Kwestora celem 
prowadzenia rozliczen finansowych Centrum. 

6. 	 W Centrum moze bye wyodrybniona kom6rka organizacyjna prowadz'!ca centralne tzw. 
biuro zarz,!dzania projektami, kt6re swiadczy uslugy administrowania systemem 
zarz'!dzania i monitorowania projekt6w na rzecz projekt6w prowadzonych w Centrum oraz 
na rzecz innych projekt6w prowadzonych w PW. 

§ 13 

1. 	 Pracownik6w Centrum zatrudnia kanc1erz na wniosek dyrektora Centrum. 
2. Kierowanie zespolami zadaniowymi, 	0 kt6rych mowa w § 12 ust. 3, powierza dyrektor 

Centrum. 

Mienie i finanse Centrum 

§ 14 

1. 	 Mienie Centrum stanowi wydzielon,! czyse mienia Politechniki Warszawskiej. 
2. Dzialalnose Centrum jest finansowana ze srodk6w okreslonych w budzecie PW, z dotacji 

oraz przychod6w uzyskiwanych za swiadczone uslugi. 
3. 	 Centrum dysponuje posiadanymi srodkami zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami 

i ustaleniami organ6w PW. 
4. 	Centrum prowadzi ewidencjy ksiygow,! zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami og61nymi 

i zasadami obowi,!zuj,!cymi w PW. 

Dzialalnosc Centrum 

§ 15 

1. 	 W ramach zasob6w niewykorzystanych do reaJizacji zadan stalych okreslonych 
w § 7 Centrum moze prowadzie dzialalnose usrugow,! na rzecz jednostek organizacyjnych 
PW lub na rzecz podmiot6w zewnytrznych, prowadzenie dzialalnosci uslugowej nie moze 
wplywae na zakres, bezpieczenstwo i jakose realizacji zadan stalych. 

2. lednostki organizacyjne PW mog,! wystypowae 0 wykonanie przez Centrum na ich rzecz 
zadan w zakresie dzialalnosci uslugowej Centrum zapewniaj,!c srodki do ich realizacji. 

3. 	 Kanc1erz w porozumieniu z dyrektorem Centrum okresla og61ne zalozenia dotycz'!ce 
sposobu i zakresu przyjmowania nowych zadan i podaje je do wiadomosci jednostek 
organizacyjnych PW. 



4. Za uslugi swiadczone 	na rzecz jednostek organizacyjnych PW Centrum pobiera oplaty 
ustalane na poziomie kosztow wlasnych. 

5. 	Za uslugi swiadczone na rzecz podmiotow zewnytrznych Centrum pobiera wynagrodzenie 
ustalane w umowach, odpowiadaj,!ce cenom rynkowym porownywalnych uslug. 

6. 	 Centrum w ramach swych kompetencji moze wnioskowac do zainteresowanych stron 
o wykorzystywanie zewnytrznych dostawcow uslug przetwarzania danych w odniesieniu 
do konkretnych systemow. 

§ 16 

W przypadku przystypowania do realizowania przez Centrum nowych zadan dyrektor 
Centrum powinien dla kazdego z nich ustalic odpowiedni ramowy tok postypowania 
obejmuj,!cy opcjonalnie: 

1) opracowanie studium wykona1nosci zadania przez niezaleznych od beneficjenta zadania 
ekspertow wewnytrznych lub zewnytrznych lub specjalistyczn,! firmy. Wybor 
wykonawcow studium wykonalnosci dyrektor Centrum uzgadnia z kanclerzem; 

2) wyznaczenie przez Rady komitetu steruj,!cego zadania; 
3) wyznaczenie przez dyrektora Centrum lub zatrudnienie przez kanclerza kierownika 

projektu z potwierdzonymi certyfikatami kompetencjami jednej z uznanych metodyk 
zarz,!dzania projektami; 

4) wskazanie metodyki zarz'!dzania projektem wybranej do prowadzenia zadania; 
5) opracowanie planu przedsiywziycia, w tym jego budzetu; 
6) wyznaczenie zespolu wewnytrznego w ramach Centrum do nadzorowania 

lub wykonywania zadania; 
7) zaangazowanie na zasadach konkursowych firmy doradczej do nadzorowania przebiegu 

wykonywania zadania; 
8) zaangazowanie na zasadach konkursowych firmy wykonuj,!cej zadanie; 
9) rozliczenia etapowe i koncowe projektu pod k,!tem merytorycznej realizacji zadania 

oraz pod k,!tem wykonywania budzetu zadania; 
10) opracowanie rejestru doswiadczen przez kierownika projektu i komitet steruj,!cy zadania. 

Postanowienia koncowe 

§ 17 

1. 	Pierwsz'! Rady powoluje Rektor na wniosek kanclerza zlozony w tenninie do 30 dni 
od dnia wejscia w Zycie zarz,!dzenia. 

2. Pierwsz'! wersjy Programu Realizacji pierwsza Rada przygotuje w ci,!gu 90 dni od dnia 
jej powolania. 

3. Kadencja Rady, 0 ktorej mowa w ust. 1 trwa do dnia 30 wrzesnia 2014 r. 


